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címmel, majd Közérdekű információk az 
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Sándorné Milbacher Kinga 
rendezvényszervező 
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Internet Fiesta 
a kazincbarcikai 

Egressy Béni Könyvtár, 
Kulturális és Sport központban 

és a Kazincbarcikai Kistérségben 
2009. 03. 23 - 2009. 03. 31. 

Könyvtárunk 2007-ben csatlakozott először a 
könyvtári Internet Fiesta országos rendezvény
sorozathoz. Azóta minden évben kiemelt rendez
vényeink között szerepel a Fiesta. 
. Ahhoz, hogy beszámolónk pontos legyen, el

kerülhetetlen intézményünk könyvtári részlegé
nek rövid bemutatása. 
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könyvtárként működteti a Kazincbarcikai Kis
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- Jól működő mozgókönyvtári szolgáltatás 
- Elégedett használók 
- Jó számítástechnikai és technikai ellátott

ság 
- Számítástechnikailag jól felszerelt kiste
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ság 

A könyvtár gyengeségei: 
- Intézményen belül közös kisegítő sze

mélyzet 
- Nincs rendszergazda 
- Távolság a két részleg között 
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számítógép a használók részére 
- A gyermekrészlegben csak 2 internetes 

számítógép a használók részére 
- A gyermekrészleg kevés gyerek egyide

jű befogadására alkalmas (max. 20) 
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Veszélyek: 
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- Csökkenő költségvetés és mozgókönyvtári 

normatíva 
- Gyakran kell igazodni a művelődési ház ren

dezvényeihez 
- Időigényes a 25 település gyakori bejárása 
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Lehetőségek: 

- Közcélú foglalkoztatás lehetősége 
- Külső rendszergazda megbízása 
- Telekommunikációs eszközök kihasználása 
- Mozgókönyvtári normatívából új számító

gépek vásárlása 
- A gyermekrészleg új helyre költöztetése 
- A kistelepülések folyamatos felzárkóztatása 
- A kistelepülési általános iskolákkal való 

együttműködés 

Előkészítés 

2009 januárjában már elkezdtünk gondolkod
ni, milyen programokat is szervezhetnénk az 
Internet Fiesta idejére. Már ekkor eldöntöt
tük, hogy a lehető legtöbb kis te lepülési 
szolgáltatóhelyet is bekapcsoljuk a rendez
vénysorozatba. Természetesen először azt 
kellett átgondolnunk, pontosan hány telepü
lést is fogunk megszólítani. Ennek eldönté
sé re s z á m b a v e t t ü k , m e l y e k azok a 
szolgáltatóhelyek, ahol kettőnél több számí
tógépen lehet használni az internetet. Sze
rencsés helyzetben voltak azon községek, 
ahol az iskolai könyvtár és a te lepülési 
könyvtár összevontan működik, és ráadásul 
még az iskola épületében van. Az ilyen 
helyekre gyermekprogramokat terveztünk a 
délelőtti órákra. Egyeztetnünk kellett azt is, 
mennyire felszerelt az iskola számítógépek
kel, van-e külön számítástechnikai oktató
terem, informatika tanár. Már ekkor bevon
tunk a munkába néhány kistelepülési kollé
gát, elsősorban azokat, akik főállásban vég
zik munkájukat," és szakképzettséggel ren

delkeznek. Minden településre levelet írtunk 
a könyvtárosnak, a polgármesternek, a jegy
zőnek és egyes helyeken az iskolaigazgatónak. 
Természetesen a levelezés mellett kihasználtunk 
más kommunikációs csatornákat is, mint példá
ul a telefont és az emailt. 

Megjegyzendő azonban, hogy néhány kis
településen a részmunkaidős hivatali alkal
mazott olyan mérhetetlen odaadással és lel
kesedéssel fogja össze a te lepülésen élő 
gyermekeket , hogy annak el lenére, hogy 
csak két számítógép van a szolgáltatóhelyen, 
ilyen településeket is bevontunk a program
ba. Kánóban példának okáért az egész falu
ban kb. húsz 14 év alatti gyermek él, nincs 
iskola, nincs óvoda, a társadalmi élet a 
könyvtáros által szervezett rendezvényeken 
és a könyvtárban zajlik. 

Intézményünknek állandó rovata van a ka
zincbarcikai helyi újságban, mely három
négy hetente jelenik meg. Ebben az újság
ban már februárban közzétettünk egy felhí
vást a márciusban megrendezésre kerülő 
könyvtári Internet Fiestáról, mely felhívást 
az intézmény honlapján is megjelentettük. 
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Március elején jutot tunk el a programok 
konkretizálásáig. Különös hangsúlyt fektettünk 
a hangzatos és figyelemfelkeltő címekre. Erre az 
időszakra már nagyjából összeállítottuk a 
programokat, tudtuk, hamarosan regisztrálnunk 
is kell az országos honlapon. Minden programnak 
megvolt a címe, a tervezett helyszíne, és 
megjelöltük a résztvevők körét. A kiválasztott 
településekkel sikerült is egyeztetnünk az 
időpontokat és a részletes tudnivalókat. Összesen 
tizenegy településen készültünk megszervezni az 
Internet Fiestát, természetesen e mellett még 
Kazincbarcikán, mindkét könyvtári telephelyen. 

Kijelöltük a felelősöket is. Két-három fős 
csoportokat alakítottunk, figyelembe véve a kap
csolatrendszert és természetesen azt, ki milyen 
területen mit tud a legjobban el látni . A 
gyermekkönyvtárosok kapták a gyermekprogra
mok résztvevőinek megszervezését. Kazincbar
cikán párhuzamosan folytak a programok a fel
nőtt- és a gyermekkönyvtárban. Gyermekek ré
szére, kölyök és tini korosztályban csak délelőtti 
időpontokra szerveztünk foglalkozásokat. Az 
általános iskolákkal való kapcsolattartást a gyer

mekkönyvtárban dolgozó kolléganők fogták 
össze, hiszen ők egyébként is folyamatos kap
csolatban vannak a város általános iskolai peda
gógusaival. A felnőttkönyvtárból két kolléganő 
kezdte szervezni a középiskolások, a felnőtt és a 
nagyi korosztály részére a programokat. Követ
kező lépésként megkezdtük a partnerek felkere
sését. Potenciális partnereink voltak a kazinc
barcikai általános iskolák és középiskolák, a 
kazincbarcikai civil szervezetek, a kistelepülé
sek könyvtári alkalmazottai, polgármesterei, 
könyvtárosai és iskolaigazgatói, és természete
sen a helyi televízió, rádió és sajtó képviselői. A 
fentieken kívül megkerestünk néhány olyan hasz
nálót, aki részt vett már a könyvtárunk által szer
vezett, húszórás internetes tanfolyamon. Több, a 
városban működő civil szervezettel és klubbal 
régi, jó kapcsolatot ápol a könyvtár, szívesen 
jönnek hozzánk tagjaik rendezvényekre. 

Minden programhoz készítettünk meghívót, 
egységes szerkezetben, három változatban, be
tétlapos formában: külön a felnőttrészleg, külön 
a gyermekrészleg és külön a mozgókönyvtár 
programjaihoz. A médiával való kapcsolattartás 
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felelőse a könyvtárvezető volt. Kijelöltük, me
lyik foglalkozást ki tartja majd. Megbeszéltük a 
tennivalókat azon kistelepülési kollégákkal, akik 
elvállalták a szolgáltatóhelyen a rendezvény le
bonyolítását. A többi településre mi látogattunk 
el, mi vezettük le a programokat. 

Megvalósítás 
Az interneten történt regisztráció után elkészí
tettük az összes propagandaanyagot. A progra
mokról szórólapok is születtek, melyeket a 
könyvtár kölcsönzőpultján illetve az intézmény 
információs pultján helyeztünk el. Pontos prog
ramajánló került internetes honlapunkra, és pla
kát formájában eljuttattuk minden általános és 
középiskolába, valamint a kis települési 
szolgáltatóhelyekre. A városban működő hat kö
zépiskolából három hamarosan jelezte is, hogy 
bizonyos programokon részt kívánnak venni. A 
meghívókat eljuttattuk a városi televízióhoz, új
sághoz és a kistérségi rádióhoz. A média hama
rosan jelentkezett is nálunk, a könyvtárvezetőt a 
fiesta hetén behívták a televízióhoz beszélgetés
re, és riportra a rádióhoz. A televízió képújság
jában egész héten futott a programajánló, a rádi
óban pedig minden nap bemondták az aktuális 
programokat. A fiesta ideje alatt a könyvtár be
járatánál elhelyezett paravánon a napi aktuális 
és a teljes programot plakát hirdette. 

Elkészültek a forgatókönyvek, a gyerekek 
részére kisebb ajándékok. Ezeken kívül minden 
foglalkozáshoz összeállítottunk egy linkajánlót, 
amit minden résztvevő magával vihetett. 

Az Internet Fiesta c. rendezvénysorozatához 
csatlakozott kistelepülések: Bánhorváti, Berente, 
Dédestapolcsány, Dövény, Izsófalva, Kánó, 
Kurityán, Ormosbánya, Sajógalgóc, Sajóivánka, 
Trizs, Vadna. 

A nagy érdeklődésre való tekintettel Kazinc
barcikán több programot meg kellett dupláznunk, 
mert a pedagógusok jelezték, szeretnének másik 
osztállyal is ellátogatni a könyvtárba. 

EL fl 
ISI ' 1 MH^M 

üSHS M I I áb. § 

J9r\ 

Tapasztalatok és az Internet 
Fiesta hatása 
Egy-egy jól sikerült program után a peda
gógusok kérésére általános iskolások köré
ben megismétel tük a foglalkozásokat . A 
kistelepülési általános iskolák pedagógusai 
kérték, hogy részükre is tartsunk ilyen jel
legű foglalkozásokat . Az Internet Fiesta 
ideje alatt rendkívül pozitív hozzáállással 
találkoztunk mind a kazincbarcikai általá
nos iskolák, pedagógusok mind a kistelepü
lési helyszínek részéről. Könyvtárunk egyéb
ként is jó kapcsolatot ápol az oktatási intéz
ményekkel, de azt gondoljuk, hogy a fiesta 
programjai még szorosabbá tették ezt a kap
csolatot. A kistelepülési könyvtárak és álta
lános iskolák részéről több kérés érkezett, 
hogy látogassunk gyakrabban hozzájuk ilyen 
jel legű programokkal is. 

Molekné Körösi Beatrix 

könyvtárvezető, Egressy Béni Könyvtár, Kultu
rális és Sport Központ 
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Közhírré tétetik 

A nagy könyvelhagyó nap 

Az egyéves Veszíts el egy könyvet! akcióról és a 
hozzá kapcsolódó nagy könyvelhagyó napról 
talán már minden könyvtáros hallott, sőt, sokan 
be is kapcsolódtak, azonban az - egyébként 
meglehetősen prózai - okot, hogy miért éppen 
március 25-én kezdődött a játék, kevesen tudják. 

Kezdjük hát a beszámolót ezzel a kevésbé 
érdekes, ám kétségkívül exkluzív információval. 
Az ok: a 2008-as Internet Fiesta programjait az 
orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtárban 
ezzel a játékkal kívántuk nyitni. És mivel már
cius 24-ére esett húsvéthétfő, a Veszíts el egy 
könyvet! 2008. március 25-én, kedden indult. Én 
szóltam, hogy nem lesz izgalmas. 

Az azt követő esztendő történéseit néhány 
sorban felsorolni reménytelen vállalkozás lenne, 
az érdeklődőknek ezúton is javaslom megtekin
teni a játék kronológiáját (http://www.dipity.com/  
justhvk/Vesz_ts_el_egy_k_nyvet/list), ahol nem 
csak a legérdekesebb elveszítések kaptak helyet 
időrendben, hanem a játékról beszámoló újság
cikkek is. Szorítkozzunk most csak azokra az 
eseményekre, melyek közvetlenül is érintik a 
nagy könyvelhagyó napot. 

2008 novemberében rendezték meg a Műcsar
nokban a Mecénás napot, melyen a Summa 
Artium alapítvány szervezésében kulturális ár
verést is rendeztek tizenkét projekt kikiáltásával. 
Az egyik meghívott projekt a Veszíts el! volt, és 
ha azt írom, „nagyon népszerűnek bizonyult a 
játék", még csak nem is túloztam: magasan a 
legtöbb, összesen kilenc szponzort kapott az öt
let, a főtámogató pedig a Magyar Telekom lett a 
felajánlott 950 ezer forintjával (ht tp: / /  
www.summa-artium.hu/content/index.php/34). 
Noha a cikk megírásának pillanatában a Summa 
Artiumnak még nem sikerült begyűjtenie min
den felajánlást, ez nem akadályozott meg ben
nünket abban, hogy végre megvalósítsuk, meg
valósíttassuk egyéves álmunkat, és a játékhoz 
méltó honlapra cseréljük addigi fórumunkat. 

Pénz (vagyis ígéret a pénzre) már volt, immár 
csak kivitelezőket kellett találnunk. Rövid ke

resgélés után az út a megoldáshoz az MKE FITT 
Szekciójának levelezőlistáján keresztül vezetett. 
Egy itt közzétett kérésünk nyomán kapcsolatba 
kerültünk az akkor már tesztüzemben működő 
Könyvtárportál (http://konyvtar.hu/) készítőivel. 
A portál céljait már ismertük, és azok tökélete
sen illeszkedtek a játék céljaihoz: egy on-line 
közösségi tér létrehozása, ahol a könyvtárhasz
nálók úgy oszthatják meg egymással olvasmány
élményeiket, hogy egy kattintással közeli s távo
labbi könyvtárak gyűjteményében is böngészget
hetnek. Márpedig az elmúlt egy év során szám
talan hozzászólás volt a játékban, amikor az il
lető csak azt sajnálta: a földrajzi távolságok miatt 
az adott könyvet biztos nem fogja megtalálni. A 
Könyvtárportál egyik - a játék szempontjából -
legeredetibb húzása éppen ez volt: a rendszer az 
érdeklődőnek egy kattintás után megmutatja, 
hogy mely közeli könyvtárakból kölcsönözhető 
ki az elveszített könyv. Sőt, a könyvekhez kap
csolódóan a portál más részein is megjelenik, ha 
elveszítettek belőle a játék során, a játékban részt 
vevők profilján pedig látszik, ők milyen köny
vekkel szálltak be. A Könyvtárportálnak hála az 
olvasásnépszerűsítő akciónk és a könyvtárak 
végre egymásra találhattak. 

A portál fejlesztői sok egyéb mellett rugal
masak voltak a határidőt illetően is. Mivel a játék 
- a már ismert okok miatt - március 25-én ün
nepelte első születésnapját, arra gondoltunk, egy 
új honlap remek ajándék lehetne mindenkinek, 
aki veszített már el könyvet, vagy később fog 
elveszíteni. Elképzeléseinket megosztottuk a 
konyvtar.hu készítőivel, akik egy „egyszerűbb", 
azaz még nem teljes oldal elindítását már bizto
san tudták ígérni erre a napra. 

A nagy könyvelhagyó nap ötlete ekkor vető
dött fel. Egyrészt azért, mert ez már egy közel 
egyéves tervünk volt, aminek megszervezését sok 
játékos is szorgalmazta, másrészt pedig azért is, 
mert az nyilvánvaló volt, hogy egy évforduló és 
az új honlap indítása önmagában még nem fogja 
felkelteni a sajtó - és így a közvélemény - ér
deklődését. 

A nagy könyvelhagyó nap szervezése három 
síkon zajlott, de köszönhetően az egy év tapasz-
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